
Skólasel 

Sandgerðisskóli 

  
Jeśli dziecko uczęszcza na 

zajęcia sportowe/ 

    rekreacyjne w czasie 

Świetlicy szkol. należy 

poinformować personel 

Świetlicy 

godz. 13:25 Mæting/ przyjśćie 

.godz. 13:50 Val/  wybór 

godz. 13:50 - 14:30 Kaffi/ posiłek 

godz. 13:50 Val/ wybór 

15:30-16:00 Róleg stund /

Agenda 

Konieczne jest 

powiadomienie 

pracowników szkoły lub 

sekretariat szkoły o 

nieobecności, pozwoleniu i 

chorobie.  

 

Skólasel                               425-3105 

Sandgerðisskóli    425-3100 

 

skolasel@sandgerdisskoli.is 

ritari@sandgerdisskoli.is 

 

Witamy w Skólasel / 

Świetlicy szkolnej 

https://sable.madmimi.com/c/5827?id=8577.1272.1.188e7471e69e8119a99a823a537bbe8f


 

 

 

                    Skólasel / Świetlica szkolna oferuje dzieciom  

Od 1 do 4 klasy ciągłość zajęć po dniu szkolnym od godz. 13: 25 - 16: 00 

Od poniedziałku do piątku godz 13: 25 - 15: 0w piątk.  

 

Popołudniowy posiłek jest każdego dnia z Skólamat. 

 

 Skólasel jest zamknięty podczas Świąt Bożego Narodzenia i Świąt 

Wielkanocnych oraz w dni organizacyjne dla nauczycieli. 

   Wywiadówka szkol.  Skólasel jest otwarty od 8: 15-16: 00. 

W dni wolne od zajęć szkolnych Skólasel jest otwarty zaraz po 

zakończeniu szkoły, 

  jest to  reklamowane za każdym razem. 

 

  

Pozycja  kosztów  rodziców 

Płatnoś ci są dokonywane z góry, w urzędzie miasta Suðurnes ktore jest odpowiedzialne za 

zbiórkę. Jeś li płatnoś ć  za dziecko nie została dokonana pół miesiąca po terminie to, nie 

moz e być  kontynuowany pobyt w Ś wietlićy 

  Pełna opłata wynosi 13.310 kr miesięcznie z popołudniowym posiłkiem 

  Pół opłaty to 6.655 kr miesięcznie z popołudniowym posiłkiem 

połowa opłaty  w porównaniu  wynosi 6 godzin tygodniowo . 

Zniz ka dla rodzeń stwa w wysokoś ci 30% na opłatę udzielana jest za pobyt drugiego 

dziecka, 100% zniz ki na opłatę za pobyt trzeciego dziecka. 

Samotni rodzice otrzymują 25% zniz ki na opłatę za pobyt dziecka. 

Pracownicy  Skólasels / Świetlicy szkolnej są: 

Heiða Rafndótti  nadzorca, Friðbjörg Ósk Arnbergdóttir, 

Erla Sigurjónsdóttir og Margrét Rósa Ægisdóttir. 

 

Jeśli rodzice zamierzają przestać korzystać z Skólasel lub przyjść z nowymi 

  dziećmi należy  powiadomić o  tym z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

  

  

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na 

stronie internetowej szkoły www.sandgerdisskoli.is  

W Skólaseli jest zorganizowany plan dnia , są to różnorodne gry , 

sztuka, ćwiczenia i odżywianie. Pracownicy Sandgerðisskóla pracują nad 

ideologią  programu rozwoju(.e.Restitution) 

 W wyborze dostępnych jest wiele opcji, takich jak kolorowanie, gry, 

puzzle, plastelina, zajęcia na świeżym powietrzu, klocki, perły,  czytanie. 

Raz w tygodniu  jest dostępna biblioteka, sala komputerowa i duża sala  

gimnastyczna 

Skólasel korzysta z systemu 

rejestracji Karellen. Tam  jest 

rejestrowana frekwencja oraz 

umieszczane są zdjęcia z zajęć  


